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SETLEMENTTIYHDISTYS NAAPURI RY

Vuonna 1994 perustettu Setlementtiyhdistys Naapuri ry on osa 1880-luvulla 
Lontoossa alkunsa saanutta maailmanlaajuista setlementtiliikettä. Uskon-
nollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yhdistys tekee työtään liikkeen perintei-
den mukaisesti ihmisten parissa, holhoavaa ja ylhäältä ohjailevaa asennoi-
tumista välttäen. Setlementtiyhdistys Naapuri on itsenäinen organisaatio, 
joka noudattaa Suomen Setlementtiliiton periaateohjelmaa.

Setlementti Naapuri edistää setlementtiarvojen toteutumista yhteiskunnas-
sa. Olemme vahva ja seutukunnallisesti merkittävä hyvinvointipalveluiden 
toimija, asiantuntija ja vaikuttaja.

Setlementti Naapuri kohtaa ihmisen ihmisenä, edistää osallisuutta ja kehit-
tää hyvinvointipalveluja ennakkoluulottomasti.

Toiminta-ajatus

Visio

Ensimmäinen setlementti, Toynbee Hall, perustettiin vuonna 1884 
Lontoossa. Alli Trygg Helenius toi tiedon toiminnasta Suomeen vuon-
na 1887. Suomalaisen setlementtiliikkeen uranuurtaja oli kuitenkin 
teologian tohtori (H.C.) Sigfrid Sirenius, joka vuonna 1918 perusti Teol-
lisuusseurojen evankelioimisseuran toimimaan yhteiskuntaluokkien 
sekä kirkon ja työväenliikkeen välillä.

Nykyään suomalaisen setlementtityön toiminta-ajatuksena on toi-
mia uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomana kansalaisliikkee-
nä, joka tukee ihmisenä ja lähimmäisenä kasvamista sekä elämän 
eheytymistä. Perusajatuksena on yksilön näkeminen oman elämän-
sä aktiivisena tekijänä. Avun tarvitsijoita tuetaan ja kannustetaan 
parantamaan elinolosuhteitaan omatoimisesti.

Setlementtiliike
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Suomalaisen setlementtiliikkeen arvoista sekä toimintaympäristön haas-
teista johdettavat setlementtien eri toimintamuotoja yhdistävät perusteh-
tävät ovat : 
 

• yksilön elämänhallinnan edistäminen 

• elinikäisen oppimisen mahdollistaminen 

• ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja  
lähimmäisyyden edistäminen 

• yhteisöllisyyden toteutumista ja yhteis- 
kunnallista vaikuttamista edistävien  
toimintamuotojen kehittäminen

• yksilön oikeuksien kunnioittaminen 

• erilaisuuden hyväksyminen 

• luottamus ihmisen ja hänen yhteisönsä kykyyn ratkaista  
itsenäisesti omia ongelmiaan 

• paikallisuus 

• usko henkilökohtaisen ystävyyden ja yhteyden  
mahdollisuuteen yli kaikenlaisten rajojen 

• ihonväristä, sukupuolesta tai kulttuurista riippumaton tasa-arvoisuus 

• sitoutuminen erityisesti heikommassa tilanteessa olevan  
ihmisen tilanteen parantamiseen. 

Toimintaa ohjaavat perusarvot

Kansainvälisellä 
Setlementtiliitolla (IFS) on 
jäseniä noin 50 maassa 
ja se on sekä YK:n että 
Euroopan Neuvoston vi-
rallinen yhteistyöjärjestö. 
Suomen Setlementtiliiton 
jäseniä ovat 34 paikallis-
ta setlementtiä ja 7 set-
lementtinuorten piirijär-
jestöä ympäri Suomen.

Perustehtävät 
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Toiminnanjohtajan tervehdys
TAITEKOHDASSA KOHTI UUSIA VUOSIKYMMENIÄ 

Vuosi 2015 merkitsi Setlementtiyhdistys Naapurille mones-
sa mielessä taitekohtaa ja uusien tilanteiden kohtaamis-
ta. Takana olivat 20-vuotisjuhlat ja niiden humu, edessä 
monenlaiset haasteet ja avoimet kysymykset. Maailma 
ympärillä pyörii vinhaa vauhtia, yhä nopeammin, mikä 
näkyy yhteiskunnan kaikilla tasoilla ihmisten henkilökoh-
taisesta elämästä aina valtiovallan päätöksentekoon 
asti. 

Setlementti Naapurin toiminta perustuu vahvoihin arvoi-
hin. Sirpaloitunut yhteiskunta suorastaan huutaa näiden 
arvojen perään, mutta kovasti on työskenneltävä, että 
mahdollisuudet niiden tarjoamiseen säilyvät edelleen. 
Tosiasia on, että kilpailu on kovaa. Kilpailuhenkisyys ja 
hintakilpailu valtaavat alaa samaan aikaan kun palvelu-
jen tarjoaminen vaikeutuu. Myös Setlementti Naapurissa 
saimme vuoden 2015 aikana tästä monia kokemuksia ja 
jouduimme ottamaan niistä opiksemme. Yhteiskunnalli-

nen kehitys ei tietenkään kosketa ainoastaan Naapuria, sillä kaikki muutkin toimijat painiskele-
vat samojen kysymysten parissa. Usealla rintamalla tapahtuu muutoksia, joiden suunta on koko 
lailla sama. Merkittävä taitekohta Setlementti Naapurin toiminnassa tapahtui keväällä 2015, kun 
Tampereen kaupunki kilpailutti nuorten tuetun asumisen palvelut. Monen paikallisen yhdistyksen 
tavoin myös Naapuri putosi kilpailutuksen seurauksena pois palveluntuottajien listalta. Vaikutuk-
set ovat Naapurin kannalta suuret monesta näkökulmasta katsottuna.

Vuonna 2015 Setlementti Naapurissa tehtiin suuri määrä innostavaa ja tuloksellista työtä. Erin-
omaisesti toteutettujen Mattila- ja Välitä! -projektien vakiintuminen pysyväisluontoiseksi toimin-
naksi, palkinnot, uudet toimintamuodot, hienot tapahtumat, rahoittajien ja yhteistyökumppa-
neiden arvostus sekä monet muut tilanteet matkan varrella ovat todistaneet Naapurin työn – ja 
sen pohjalla olevien arvojen – olevan kovaa valuuttaa paikallisesti ja valtakunnallisesti. Naa-
purin erityinen ansio piilee siinä, että olemme aina halunneet pysyä mukana ajan hengessä. 
Etsimme aiheita muuttumiselle, ei syitä olla muuttumatta – tästä olemme saaneet myös rahoit-
tajiemme suunnalta kiitosta. Osoituksena aktiivisesta työotteesta on myös talvella 2015 aloitettu 
valmistelutyö tamperelaisen setlementtityön vahvistamiseksi yhteistyössä OmaPolku ry:n kanssa. 
Tavoitteenamme onkin tuoda yhdistysten kokouksiin vielä kevään 2016 aikana aloite Naapurin 
ja OmaPolun yhdistymisestä syksyllä 2016. Odotukset yhdistymisen suhteen ovat suuret, sillä ha-
luamme omalta osaltamme kehittää setlementtityötä alueella ja etsiä keinoja sen turvaamiseksi 
myös tulevina aikoina.

Sissi Silvánia lainaten: arjesta se kaikki lähtee – ja arkeen se kaikki heijastuu. Naapurin menestyk-
sekäs työ lähtee ihmisten arjesta sekä jokaisen työntekijän henkilökohtaisesta halusta kehittää 
itseään, omia toimintatapojaan ja omaa vastuualuettaan. Pääsemme monipuoliseen loppu-
tulokseen, kun pohdimme ja analysoimme ympäröivää maailmaa yhdessä. Tietoamme ja nä-
kemyksiämme jakaen, toisiamme kuunnellen. Tähän on Setlementti Naapurin menestyksekäs 
toiminta aina perustunut, ja näillä eväillä suuntaamme kohti tulevia vuosia.

Sami Wirkkula
toiminnanjohtaja 
Setlementtiyhdistys Naapuri ry
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Organisaatio
Naapurin toiminta on organisoitu toimialaorganisaatioksi. Vaikeat elämän-
tilanteet- ja Kansalaistoiminta-toimialat muodostuvat yhteensä 9 yksiköstä, 
joilla kullakin on oma toimintasuunnitelmansa, budjettinsa ja yksikönjohta-
jansa. Yksiköt sisältävät erilaisia työmuotoja: kriisityötä, monikulttuurista työ-
tä, sosiaalista nuorisotyötä ja yhteisötyötä. Lisäksi on erillinen hallinnollisten 
tukipalvelujen yksikkö.

Yhdistyksen johtoryhmän muodostavat toiminnanjohtaja, toimiala-
johtaja (Vaikeat elämäntilanteet –toimiala, Tesoman Naapurin yksi-
könjohtaja (edustaa Kansalaistoiminta-toimialaa) ja talouspäällikkö 
(1.11.2015 alkaen). Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 13 kertaa. 
Toimialojen johdon tiimit ja yksiköiden tiimit kokoontuivat kuukausittain.
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HALLITUS
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Rahoitus

Naapurin toiminnan tuotot ja muu varainhankinta oli yhteensä 2,2 M euroa 
v. 2015. Rahoituksesta 55 % kertyi Raha-automaattiyhdistyksen avustuksista. 
Lisäksi osa RIKUn toiminnan avustuksesta oli RAY-rahoitusta.

Hallinnon kuluihin ei voitu hakea v. 2015 erillistä toiminta-avustusta, vaan 
RAY-ohjeistuksen mukaan osa hallinnon kuluista sisältyi projekti- ja toimin-
ta-avustuksiin, mikä huomioitiin myös avustusten määrässä. Tämä aiheut-
ti lisätyötä taloushallinnossa, mutta ei vähentänyt toimintaan käytettävää 
avustusresurssia.  

Palveluja myytiin yli 570 000 eurolla. Nuorten tuetun asumisen palvelua myy-
tiin Tampereen kaupungille puitesopimuksen mukaisesti ja suorahankintana 
muutamiin muihin kuntiin. Lisäksi myytiin mm. neuvontapalvelua Maahan-
muuttajapiste Mainioon, työtoimintaa ja pienimuotoisesti koulutusta, työn-
ohjausta ja terapiapalveluja.   

Tampereen kaupungin avustusten yhteissumma oli tasoltaan edellisvuoden 
suuruusluokkaa – avustuksia saatiin liki 150 000 euroa. Avustuksista valtaosa 
kohdentui kansalaistoimintaan, erityisesti Tesoman Naapuriin. Muita julkisia 
avustuksia saatiin mm. Pispalan Rukoushuoneyhdistykseltä (Tesoman Naa-
puri) ja kahdelta Kanta-Hämeen kunnalta. 

Suomen Mielenterveysseuran Naapurille siirtämät avustukset (RAY, SM ja 
OM) 196 000 euroa näkyy Rikosuhripäivystyksen eli RIKUn rahoituksena. 
Naapurin muu rahoitus koostuu mm. lahjoituksista ja vuokratuloista. Rahan-
keräyslupa oli, mutta keräystuotot jäivät pieniksi. 

55 %
26 %

6 %
3 %

9 %1 %

Naapurin rahoitus

Ray Palvelujen myynti

Tampereen kaupunki Muut avutukset

Suomen Mielenterveysseura Ry Muu rahoitus

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat toimintakertomuksen liitteinä
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Hallinnolliset tukipalvelut ja neljä Vaikeat elämäntilanteet -toimialaan kuu-
luvaa yksikköä sijaitsivat yhdistyksen omistamissa toimitiloissa Hatanpään 
valtatie 34 E 4. krs Tampereen ydinkeskustan läheisyydessä. Muilla yksiköillä 
oli vuokratilat keskustassa (Tyttöjen Talo, Mattila, Didar), Tesomalla (Wihreä 
Puu) ja Hervannassa (Naistari). Lisäksi Rikosuhripäivystyksen yksi työntekijä 
työskenteli Hämeenlinnassa Kanta-Hämeen palvelupisteessä.

Toimitilat
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Hallinto

NAAPURIA RAKENTAMASSA

Setlementti Naapurin hallitus 2015

• Jukka-Pekka Fabrin (pj.) 
hallintojohtaja, Tampereen ev.lut. seurakunnat

• Risto Karttunen (vpj.) 
perheneuvolan johtaja, Tampereen kaupunki

• Arja Jokinen 
professori, Tampereen yliopisto

• Irmeli Puolanne 
hotellinjohtaja, Original Sokos Hotel Ilves ja Solo Sokos Hotel Tammer

• Satu Laitinen 
toimitusjohtaja, Tammenlehväkeskus Oy

• Jari Juhola     
järjestösihteeri, Tampereen NMKY

• Sirpa Leppänen (henkilökunnan edustaja) 
lähiohjaaja, Setlementti Naapuri ry

• Kirsi Günther (varajäsen)   
tutkija, Tampereen yliopisto

• Juha Santala (varajäsen) 
lehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu

Hallituksen esittelijänä toimi toiminnanjohtaja Sami Wirkkula ja sihteerinä toi-
mialajohtaja Mervi Janhunen-Ruusuvuori.

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin 23.3. ja 26.11.2015. Syysko-
kous valitsi tilikaudelle 1.1.2015-31.12.2015 tilintarkastajaksi KHT Juha Vilosen 
(PricewaterhouseCoopers Oy) ja varatilintarkastajaksi KHT Hannu Pellisen 
(PricewaterhouseCoopers Oy).

Setlementti Naapurin taloushallinnosta vastasi talouspäällikkö Vuokko Valli 
(ostopalveluna Pluscom taloushallinto Tampere Oy:ltä), joka siirtyi Naapurin 
työntekijäksi 1.11.2015.

Johtoryhmän työskentelyyn osallistuivat toiminnanjohtaja Sami Wirk-
kula, toimialajohtaja Mervi Janhunen-Ruusuvuori, yksikönjohta-
ja Minna Leponiemi sekä kutsuttuna talouspäällikkö Vuokko Valli. 
Johtoryhmä kokoontui 13 kertaa.
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Henkilöstö

Naapurissa työskenteli vuoden mittaan yhteensä 49 osa- tai kokoaikaista 
työntekijää pysyvissä tai määräaikaisissa työsuhteissa. Heistä 10 oli miehiä ja 
39 naisia. Lisäksi Naapurissa työskenteli lyhyissä sijaisuuksissa (TUAS: 3) tai palk-
kioperusteisesti ryhmänvetäjinä, työnohjaajina ym. vastaavissa tehtävissä 23 
henkilöä (Kansalaistoiminnan yksiköissä 7 ja Vaikeat elämäntilanteet -yksiköis-
sä 16 henkilöä). 

Henkilöstössä ei tapahtunut isoja muutoksia. Työhyvinvointiin panostettiin mm. 
kattavalla työterveyshuollolla. Yksiköillä oli omat kehittämispäivät ja lisäksi jär-
jestettiin Naapurin yhteisiä tyky- ja kehittämispäiviä. Henkilöstö sai myös ty-
ky-setelit. Työnohjauksella ja lisä- ja täydennyskoulutuksella tuettiin osaamisen 
kehittämistä. 

Naapuri tarjosi myös työ- tai harjoittelupaikan monelle pitkäaikaistyöttömälle, 
työkyvyltään rajoittuneelle ja opiskelijalle. He olivat myös hyvä voimavara toi-
minnassa. Erilaisten työllistämistukien tai harjoittelujen kautta Naapurin toimin-
nassa oli mukana 41 henkilöä – 38 henkilöä Kansalaistoiminta- ja 3 Vaikeat 
elämäntilanteet -toimialan yksiköissä ja kaksi hallinnossa.  Lisäksi opiskelijat 
tekivät erilaisia opinnäytetöitä tai kurssisuorituksia osana Naapurin toimintaa. 

18

7

24 
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Asiakkaat ja yhteistyökumppanit 

Naapurin työn piirissä oli tuhansia ihmisiä vuoden mittaan. Osa asiakkuuksis-
ta (mm. Vaikeat elämäntilanteet -toimialan yksiköissä) on kirjattu Naapurin 
omaan, sosiaalialan järjestöille räätälöityyn asiakastietojärjestelmään.  Suu-
rin osa Naapurin työn piirissä olevista ihmisistä osallistuu kuitenkin avoimeen 
toimintaan ja erilaisiin matalan kynnyksen palveluihin, joissa asiakkuuksia ei 
tilastoida tarkasti. Kansalaistalotyyppisessä toiminnassa asiakkuuksista koo-
taan tietoa lähinnä ”tukkimiehen kirjanpidolla”. Asiakkuuksia koskevat tiedot 
löytyvät vuosikertomuksesta kunkin yksikön toimintaa esittelevästä tekstistä. 
Setlementtiliikkeen arvojen ytimessä on ihmisten tasavertaisuuden ja yhtei-
söllisyyden korostaminen. Erityisesti Kansalaistoiminta-toimialalla puhutaan 
mieluummin toimijoista kuin asiakkaista. Toiminnassa mukana olevat lapset 
ja aikuiset ovat osaltaan tuottamassa toimintaa ja rakentamassa yhteisölli-
syyttä, jossa kaikkien osallisten hyvinvointi kohenee. 

Naapurissa tehdään paljon myös vaikuttamistyötä ja asiakkaan määrittely 
on siinäkin suhteessa hankalaa. Sama toimija voidaan nähdä niin asiakkaa-
na, toiminnan kohderyhmänä kuin yhteistyökumppaninakin. Tärkeitä yhteis-
työkumppaneita löytyy niin valtakunnallisista kuin paikallisista toimijoista.  
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Kiitokset yhteistyökumppaneille

Aava ry persialaisnaisten yhdistys
Akateeminen Kirjakauppa
Ensiohjaus Ensio
Human Rights Film Festival
Kangasalan kunta
Kehyskuntien sos, ja terveystoimet
Kennel-liiton Hämeen piiri
Kitke!-hanke / Ihmisoikeusliitto ry
Kotouttavan sosiaalityön palvelu
Laurea-ammattikorkeakoulu
Lieksan kaupunki
Lielahden ala- ja yläaste
Lielahden päivätoimintakeskus
Lohjan kaupunki
MAINIO (omakielinen neuvonta)
Metsolan perhetukikeskus
Mielenterveyskahvila, Kumppanuustalo Artteli
Mielenterveysyhdistys Taimi ry
Muotialan asuin- ja toimintakeskus
Mänttä-Vilppulan vastaanottokeskus
Nuorisoasema
Nuorisoneuvola
NuSuVeFo-verkosto
Pelastakaa Lapset ry
Perheasiasian Neuvottelukeskus
Perheneuvolat
Perheryhmäkoti Satakieli
Perusturvakuntayhtymä Akseli
Pirkanmaan Osuuskauppa
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Pirkanmaan Somalit ry
Pirkkalan kunta
Pro-tukipiste
Raiskauskriisikeskus Tukinainen
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus
Rovaniemen kaupunki,
Ruoveden kunta,
Sastamalan mielenterveysseura ja tukitalo
Sexpo ry
Silta-Valmennus Oy
Sisä-Suomen poliisilaitos
SOPU-hanke / Kalliolan Setlementti ry
Sosiaalipäivysys
Sovittelutoimisto
SPR Hämeen piiri
SPR, Nuorten Turvatalo
TAMK
Tampereen Ensi- ja turvakoti

Tampereen kaupungin sosiaalitoimi (asiakasoh-
jaus Luotsi ja Loisto, sosiaalityöntekijä)
Tampereen kaupunki (Psykiatrian poliklinikat, 
Sosiaalipäivystys, Lastensuojelu)
Tampereen kaupunki, kotihoito
Tampereen Kurdien Kulttuuriyhdistys ry
Tampereen SETA
Tampereen Vuokra-asunnot TVA
Tampereen VäkivaltaVerkosto
Tampereen Yliopisto
THL 
Tilke, Sopimusvuori ry
TUPA-hanke Tampereen ev. lut. srk
VTS Tampereen Vuokratalosäätiö
Yhdessä Selviytymisen Tuki ry / TÄKY
Ylilyönti, Tampereen kaupungin nuorisopalvelut
Ylöjärven kaupunki
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Hallinnolliset tukipalvelut  
ja myyntipalvelut

TYÖMUODOT

Hallinnolliset tukipalvelut tuotti tiimi, johon kuuluivat toiminnanjohtaja, toimialajohtaja, talous-
päällikkö, taloussihteeri ja järjestösihteeri/atk-tukihenkilö sekä siistijä. Tiimiä täydensivät harjoit-
teluaan Naapurissa suorittavat viestintäassistentti sekä talous- ja toimistosihteeri.
Palkanlaskennassa käytettiin myös ostopalvelua. 

Hallinnolliset tukipalvelut rahoitettiin Raha-automaattiyhdistyksen ja Tampereen kaupungin 
avustuksilla sekä myyntipalveluiden tuotolla. Toimistotiimin työtilat sijaitsivat Hatanpään tilois-
sa. 
Naapuri myi jonkin verran eri yksiköiden henkilöstön tuottamia palveluja. Tulot ja käytetty työ-
aika kirjattiin myyntipalveluihin. Myynnistä osa oli arvonlisäverollista toimintaa.

Naapuri tuotti edellisvuoden tapaan Maahanmuuttajien palvelupiste MAINIOon omakielisen 
neuvojan palvelua (Naistarilta) ja Tampereen kaupungin työllistämispalveluille kuntouttavaa 
työtoimintaa (työtoiminnan paikat Naistarilla ja Tesoman Naapurissa). Samoin jatkettiin työn-
ohjaus- ja koulutuspalvelujen pienimuotoista myyntiä. 

Uusia avauksiakin tehtiin. Naapuri hyväksyttiin keväällä Tampereen kaupungin Perheneuvo-
lan palvelusetelipalvelun tuottajaksi ja Naapuriin tuli muutamia palveluseteliasiakkaita vaa-
tivan tason parisuhdetarapiaan. Myimme myös kokeiluluonteisesti kriisiterapiaa vastaanot-
tokeskukseen. Loppuasiakkaana oli vastaanottokeskuksessa asuva turvapaikanhakijaperhe. 

DIDAR
-hanke

Setlementti

Naapuri



NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2015 • 15

Vaikeat elämäntilanteet -toimiala 

Vaikeat elämäntilanteet -toimialan yksiköissä työskenneltiin niin yksilö-, perhe- kuin 
yhteisötasollakin. Työskentelyn painopiste oli asiakastyössä, mutta myös vaikutta-
mis- ja verkostotyöhön panostettiin. Yhteistä yksiköille oli se, että kaikilla työsken-
telyn piiriin hakeutuvilla ihmisillä oli jollain tavalla vaikea elämäntilanne, johon he 
hakivat apua. Palvelut olivat asiakkaille maksuttomia. Yksiköiden toiminnoissa oli 
eroa niin ensisijaisten kohderyhmien, työskentelymallien kuin rahoituksenkin suh-
teen. 

Toimialan johdon tiimi eli toimialajohtaja ja yksiköiden johtajat kokoontuivat kuu-
kausittain. Johdon tiimin työskentelyn tarkoituksena on toimia toimialan keskeisiä 
yhteisiä toimintoja linjaavana, koordinoivana ja kehittävänä elimenä sekä tukea 
toimialajohtajaa päätöksenteossa ja sen jäseniä omassa johtamistyössä.
 
Yhteistyötä tehtiin eri tavoin. Toimialalle järjestettiin yhteinen lastensuojelulakikou-
lutus, joka avattiin koko Naapurin väelle. Yksiköt laativat yhteisiä mielipidekirjoituk-
sia ja osallistuivat aktiivisesti yhteisiin verkostoihin. Koko toimialalle haettiin Talenti-
an Hyvä käytäntö –palkintoa. 

Vaikeat elämäntilanteet -toimintaan käytettiin 1,44 M €. Toiminnan volyymi ja ra-
hoitusrakenne pysyi tosiasiallisesti hyvin samanlaisena kuin edellisvuonnakin. RAY:n 
avustukset ja palvelujen myynti kattoivat valtaosan toiminnasta ja lisäksi isona erä-
nä näkyy RIKU:n toiminnan rahoitus. 

Vuonna 2015 emme saaneet erillistä RAY-avustusta yhdistyksen hallinnon kuluihin 
ja muihin yleiskuluihin. Sen sijaan RAY huomioi em. kulut hanke- ja toiminta-avus-
tuksissa. Edellisvuonna saatu hallinnon erillinen avustus ei näkynyt toimialakohtai-
sissa kuvioissa. 

Palvelujen myynti
37,6 %

Muut avutukset
1,2 %

Ray
46,0 %

Tampereen 
kaupunki

0,5 %

Suomen 
Mielenterveysseura 

Ry
13,6 %

Muu rahoitus
1,1 %

VAIKEAT ELÄMÄNTILANTEET RAHOITUS
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DIDAR
-hanke

DIDAR-hankkeen (2013 – 2016, RAY:n kehittä-
mishankerahoitus) tavoitteena on tuoda kun-
niakulttuuriin ja -väkivaltaan liittyviä ilmiöitä 
näkyviksi ja kehittää kunniaväkivaltaa ennalta 
ehkäiseviä toimintamalleja. ”Didar” tarkoittaa 
kurdin, persian ja darin kielillä kohtaamista. 
 
Hankkeessa työskenteli projektipäällikön ja 
projektityöntekijän lisäksi 8 tuntityöntekijää 
(ryhmänohjaajia, tulkkeja). Toiminnassa oli 
mukana opiskelijaharjoittelija ja kaksi vapaa-
ehtoista. Hankkeella oli vuokratut toimitilat 
Kirkkokadulla, Tampereen keskustassa.
 
Tärkeimmät tulokset olivat 1) turvapaikan-
hakijoiden määrän kasvuun reagoiminen, 2) 
yhteistyö koulujen kanssa ja 3) viranomaisten 
kasvanut luottamus, joka näkyi konsultaatioi-
den lisääntymisenä. 

Syksyllä Suomeen tuli odottamatta huomatta-
va määrä (yli 30 000) turvapaikanhakijoita Lä-
hi-idän alueelta. Pirkanmaalla avattiin useita 
vastaanottokeskuksia ja järjestettiin hätäma-
joitusta. DIDARissa reagoitiin nopeasti tilantee-
seen ja kehitettiin ”kulttuurivalmennus”, jossa 
kerrottiin kulttuurien kohtaamisesta, suomalai-
sesta kulttuurista ja tavoista sekä lainsäädän-
nöstä.

Toimintasuunnitelman mukaisesti hankkeen 
työskentelyn painopisteenä olivat nuoret 
(edellisvuonna vanhemmat). Ryhmätoimin-
tojen markkinoinnissa huomattiin pian, että 
nuoria ei saada osallistumaan samoin keinoin 
kuin aikuisia. Toimintaa lähdettiin viemään sin-
ne, missä nuoret muutenkin ovat. Tampereen 
kaupungin perusopetuksen yläkoulujen kans-
sa yhteistyö lähti hyvin käyntiin ja keväällä ja 
syksyllä toteutettiin useita tyttö- ja sekaryhmiä 
yläkouluissa.
 
 

Ryhmätoiminnoissa toteutui sekä keskuste-
lutyyppisiä että toiminnallisia ryhmiä. Toi-
minnallisissa ryhmissä käytettiin välineinä 
valokuvausta ja videokuvausta, tanssia ja 
jalkapalloa. Erityisesti valokuvaaminen on 
osoittautunut toimivaksi välineeksi kulttuuriin 
liittyvien perinteiden käsittelyssä ja kulttuuriin 
liittyvien kysymysten tuomisessa keskusteluun. 
Dialogityöpajoja käytettiin ja kehitettiin edel-
leen. Dialogityöpajat myös mallinnettiin pro-
jektityöntekijän Kulttuuritietoiset työkäytännöt 
maahanmuuttajatyössä –täydennyskoulutuk-
sen lopputyössä. Ryhmätoiminta oli aktiivista. 
Vuoden aikana järjestettiin 18 keskustelu- tai 
toiminnallistaryhmää, 9 dialogityöpajaa ja 4 
kulttuurivalmennusta. Kokoontumiskertoja oli 
90 ja osallistujia 443.

Yksilö- ja perhetyötä jatkettiin. DIDARIssa oli 8 
yksilöasiakasta ja lisäksi heistä joidenkin per-
heenjäseniä. Asiakkaita ohjautui erityisesti eri 
yhteistyökumppaneiden kautta. Hanke tuli 
aiempaa tunnetummaksi maahanmuuttaja-
yhteisöissä. Työtä tuleekin tehdä eri maahan-
muuttajayhteisöjen ja -järjestöjen kanssa. Yh-
teisöt ovat avainasemassa kulttuuriin liittyvissä 
kysymyksissä ja ihmisten oma panos haitallis-
ten perinteiden muuttumisessa ja muuttami-
sessa on keskeistä.

Hankkeessa syvennettiin edelleen ymmärrys-
tä kunniakulttuurista. Aiheesta kouluttaminen 
ja asiallisen tiedon jakaminen mahdollistuu 
vain oman osaamisen kautta. Hanketiimi tu-
tustui Lontoossa Forced Marriage Unitiin, vie-
raili Malmössä Elektra-järjestössä ja matkusti 
Jordaniaan (yhdessä Naistarin yksikönjohta-
jan kanssa). Jordanian matkasta tehtiin video, 
joka esitettiin myös Tampere Human Rights 
Film Festivalilla.

Hanke järjesti Kunniakulttuurin ilmentymiä ar-
jen työssä- seminaarin (80 osallistujaa) ja usei-
ta pienempiä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia. 
Lisäksi oltiin yhteistyökumppanina useissa ta-
pahtumissa saavuttaen niissä n. 1400 henkilöä.

DIDARin asiantuntemuksen kysyntä 
kasvoi ja hankkeen yhteistyö muiden 
maahanmuuttajatyön kentällä toimivi-

en tahojen kanssa vahvistui. 
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Perheväkivaltaklinikalla autetaan väkivallan 
kohdetta tai väkivaltaa käyttävää henki-
löä, kun väkivaltaongelma haittaa elämän 
täysipainoista sujumista. Asiakkaina ovat 
miehet ja naiset väkivaltaongelman sisäl-
löstä riippumatta. Klinikalla on mahdollisuus 
myös perhetapaamisiin. Asiakaskohderyh-
mälle ei ole vastaavaa palvelua julkisessa 
palvelujärjestelmässä. Klinikka mahdollistaa 
nopean avunsaannin ilman viranomais-
kontaktia. Tämä on monelle asiakkaalle 
merkittävä yhteydenoton kriteeri. Perhevä-
kivaltaklinikan toiminta rahoitettiin RAY:n toi-
minta-avustuksella. 

Klinikalla työskenteli yksikönjohtaja ja kolme 
kriisityöntekijää 60-100% työajoilla – henki-
löstön vahvuus oli 3,2 henkilötyövuotta. Li-
säksi viisi vapaaehtoista veti vertaistukiryh-
mää. Henkilöstössä tapahtui syksyllä isoja 
muutoksia ja väliaikaisesti toimittiin vajaalla 
henkilöstöllä. Asiakasmäärä pieneni tilasto-
jen mukaan edellisvuoteen verrattuna. Osin 
asiakasmäärän lasku oli todellista, mutta 
osa muutoksista johtuu tilastoinnin tarkentu-
misesta ja uutta aktivoitumista odottavien 
asiakkuuksien päättämisestä. 

Klinikalla tehtiin yksilö- ja parimuotoista vä-
kivaltatyötä 233 asiakkaan kanssa. Väkival-
taa kokeneiden naisten vertaistukiryhmä 
Myrskylyhtyyn osallistui 9 naista. Asiakkaista 
yli 1/3 oli miehiä ja vajaa 2/3 naisia. Asiakas-
tapaamisia oli yhteensä 774. Videovälittei-
nen työskentely ei lähtenyt käyntiin niin kuin 
toivottiin. Markkinointi ei ehkä ollut riittävää 
ja ilmeisesti väkivaltatyöskentelyssä asiak-
kaat kokevat turvallisemmaksi päästä pu-
humaan asioita kasvotusten.

Uuden työryhmän ryhmäytyminen onnistui 
nopeasti. Ryhmätoimintaan lähdettiin teke-
mään uusia avauksia. Klinikka jatkoi aktiivis-
ta toimintaa väkivaltatyön verkostossa. Yh-
teistyö kuntasektorin työntekijöiden kanssa 
lisääntyi edelleen ja mm. yhteisiä koulutuk-
sia vedettiin. 

Klinikan palvelu on ollut akuuttiin tilantee-
seen reagoimista, jossa on annettu tarvitta-
va apu ja tuki. Kyseessä ei ole pitkäaikainen 
terapia, vaan kriisihoito, psykoedukaatio ja 
siitä seuraavat toimenpiteet, joilla on pyritty 
tilanteen stabilisaatioon. Mikäli asiakas tar-
vitsi esimerkiksi pitkäaikaista terapiaa, hänet 
pyrittiin ohjaamaan jatkohoitoon. 

Perheväkivaltaklinikan toiminta sijoittuu so-
siaali- ja terveystoimen rinnalle varsinkin sil-
loin kun kyse on aikuisten välisestä väkival-
lasta. Perheissä, joissa on alaikäisiä lapsia, 
vanhempien hoito tulee järjestää lasten-
suojelullinen näkökulma huomioiden. Per-
hetapaamisissa arvioimme perheen koko-
naistilannetta väkivaltatyön näkökulmasta 
perhekokonaisuutena. Lastensuojelulla on 
oma roolinsa.

Uudessa turvapaikanhakijatilanteessa Set-
lementtiliiton vastaanottokeskuksesta pyy-
dettiin klinikalta konsultaatiota ja apua 
kriisitilanteessa, jossa turvapaikanhakijaper-
heessä oli lähisuhdeväkivaltaa. Näihin tar-
peisiin vastattiin osin klinikan perustyönä ja 
osin myyntipalveluilla. 

Perheväkivaltaklinikan tärkeimmät tulokset 
olivat nopean avun antaminen akuuteissa 
perheväkivaltatapauksissa, parityöskente-
lyn vakiintuminen osaksi työtä ja tiivis kou-
lutuksellinen yhteistyö kuntasektorin kanssa. 
Asiakaskyselylomakkeet vakiinnutettiin työs-
kentelyyn ja ryhmämuotoista työtä päätet-
tiin lisätä perheväkivaltaklinikalla.

Asiakkaiden mukaan Perheväkival-
taklinikalla on turvallista puhua vai-
keista ja itselle häpeällisestä asioista ja 
sieltä on saanut ammattitaitoista apua 

vakavaan ongelmaan.
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Rikosuhripäivystyksen eli RIKUn tehtävänä 
on auttaa rikoksen uhreja, heidän lähei-
siään sekä rikosasiassa todistavia antamalla 
käytännön neuvoja sekä tukea rikoskoke-
muksesta selviämiseen. Lisäksi RIKU tekee 
vaikuttamistyötä rikoksen uhrin aseman pa-
rantamiseksi. Setlementti Naapuri koordi-
noi RIKUn Sisä-Suomen aluetoimiston ja sen 
alaisten Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen pal-
velupisteiden toimintaa. RIKUn toiminnan 
rahoitus tuli RAY:n, SM:n ja OM:n siirtyvinä 
avustuksina valtakunnalliselta koordinaat-
torilta eli Suomen Mielenterveysseuralta 
Naapurille. Lisäksi Hämeenlinna ja Hattula 
avustivat Naapuria Kanta-Hämeen palve-
lupisteen osalta ja Tampereen kaupunki Pir-
kanmaan palvelupisteen osalta.

RIKUssa työskenteli aluejohtaja ja kaksi toi-
minnanohjaajaa, joista toinen Pirkanmaalla 
ja toinen Kanta-Hämeessä. Toiminta perus-
tui ammatillisesti ohjattuun vapaaehtoistyö-
hön. Vuoden mittaan 51 vapaaehtoista 
toimi puhelin- ja nettipäivystäjinä tai tuki-
henkilöinä. RIKUn asiakastyön määrä lisään-
tyi edellisvuodesta. V. 2015 oli 297 tukisuh-
detta.

Asiakkaista alle 18-vuotiaita oli 36. Suku-
puolijakauma pysyi ennallaan: noin 85 % oli 
naisia ja 15 % miehiä. Henkilökohtaisia ta-
paamisia asiakkaiden kanssa oli 363 ja tilas-
toituja asiakaspuheluita yli 2000.

Puhelin- ja nettiauttaminen lisääntyvät 
vuosi vuodelta mutta henkilökohtaisten tu-
kisuhteiden merkitys on silti myös jatkuvas-
sa kasvussa rikostapausten vakavuuden 
lisääntyessä ja rikosprosessien keston kas-
vaessa. Asiakkaiden elämäntilanteet ovat 

usein hyvin haasteellisia. Lisäksi asiakkuuk-
sissa oli yhä enenevässä määrin tapauksia, 
joissa tarvitaan sidosryhmäyhteistyötä sekä 
nuoria asiakkaita, joiden omat kyvyt selviy-
tyä rikosprosessista ovat puutteellisia. Tämä 
tendenssi on ollut näkyvissä viime vuosina 
mutta voimistunut jatkuvasti. Tukisuhdeasi-
akkuudet lisääntyivät entisestään sekä Pir-
kanmaalla että Kanta-Hämeessä.

Syksyllä järjestettiin 40 tunnin Vapaaehtois-
ten peruskurssi 13 uudelle vapaaehtoiselle. 
RIKU järjesti myös Nuorten seminaarin ja va-
paaehtoisten lisä- ja jatkokoulutusta, joihin 
osallistui yhteensä n. 300 henkilöä. Vuoden 
mittaan toiminnanohjaajien työaikaresurssi 
kävi riittämättömäksi. Kanta-Hämeen pal-
velupisteeseen saatiin osittaiset työaikali-
säykset. 

Rikosuhridirektiivin toteuttamisen valmistelu 
ja sen mukanaan tuomiin lakimuutoksiin va-
rautuminen näkyivät työn määrässä. Asia-
kastyön lisäksi jatkettiin vaikuttamistyötä RI-
KUn kohderyhmän aseman parantamiseksi: 
osallistuttiin lukuisiin työryhmiin, annettiin 
lausuntoja jne. Vuosi 2015 oli erityisen työn-
täyteinen strategian jalkauttamisprosessin 
vuoksi. Strategiatyö saatettiin alueella on-
nistuneesti päätökseen. 

Alueen RIKU-työntekijöiden yhteisiä työko-
kouksia lisättiin ja sujuva yhteistyö tuki kaik-
kien työtä. Sisä-Suomen alueella meni toi-
mintavuoden aikana 400 tukisuhteen raja 
rikki, mitä voidaan pitää erittäin merkittävä-
nä määränä käytettävissä olleella henkilös-
töresurssilla.

Lisäksi valmisteltiin rahoituspohjan muutok-
sen seuraavana vuonna mukanaan tuo-
mia muutoksia. Rikosuhridirektiivin toimeen-
panoon liittyviä valmisteluja tehtiin sekä 
työntekijöiden että vapaaehtoisten koulut-
tamisen ja valmistautumisen osalta ja polii-
siyhteistyön vahvistamisessa.

Sisä-Suomen alueen työntekijöiden yh-
teistyö tiivistyi ja kehittyi asiakkaiden 
saaman palvelun tasalaatuisuuden var-

mistamiseksi alueellisesti.
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Nuorten tuetun asumisen eli TUASin tarkoitus 
on vahvistaa nuoren arkielämän hallintaa 
siten, että hänelle syntyy riittävät valmiu-
det itsenäiseen asumiseen.  Palvelun koh-
deryhmänä ovat yksinasumista aloittelevat 
Tampereen kaupungin lastensuojelun jäl-
kihuoltonuoret, ilman huoltajaa Suomeen 
tulleet itsenäistyvät maahanmuuttajanuo-
ret, muut sosiaalitoimen 17-25-vuotiaat 
asiakkaat sekä myös muiden kuntien jälki-
huoltonuoret. Tuki asiakkaille on tiivistä ja 
pitkäkestoista. Tukisuhteiden kesto on tyy-
pillisesti vuodesta kahteen vuoteen.

TUAS:ssa työskenteli yksikönjohtaja ja 7 
ohjaajaa sekä kolme lyhytaikaista sijais-
ta. Kaksi vapaaehtoista antoi panoksensa 
nuorisotyöhön tekemällä autojen huoltoa, 
pesua ja pieniä korjaustöitä. 

Palvelua tuotettiin Tampereen kaupungin 
kanssa solmitun puitesopimuksen mukai-
sesti ja muille kunnille palvelua myytiin yk-
sittäisiin sopimuksiin perustuen. Tampereen 
puitesopimuskausi päättyi kesällä 2015 ja 
uutta sopimuskautta 2015-2018 koskevas-
sa tarjouskilpailussa ratkaisevana valin-
taperusteena oli hinta. Naapuri ei saanut 
uutta sopimusta. Vanhan puitesopimuk-
sen aikana aloitetut tukisuhteet voivat 
kuitenkin jatkua 24 kk, tai erityisistä syistä 
johtuen pidempäänkin. Asiakasmäärässä 
puitesopimuksen päättyminen ei näkynyt. 
Päinvastoin – asiakkaita ja tapaamisia oli 
enemmän kuin minään aiempana toimin-
tavuonna. 
 

Nuorten tuetun asumisen palvelu antoi 
vuoden mittaan 84 nuorelle konkreettis-
ta tukea arjenhallinnan ja itsenäistymisen 
saavuttamiseksi, nuoren omia voimavaroja 
vahvistaen. Palvelu sisälsi ohjausta ja tukea 
mm. asumisen perusvalmiuksien paranta-
misessa, asunnon etsimisessä, taloudenhoi-
dossa, koulutus- ja työpaikan etsimisessä, 
erilaisten vapaa-ajan toimintojen piiriin ha-
keutumisessa sekä sosiaalisten suhteiden 
rakentamisessa. Noin puolet asiakkaista 
oli naisia ja puolet miehiä.  7 asiakasta tuli 
tuen piiriin alaikäisenä. Asiakastapaamisia 
oli yli 2500.

Toimintavuosi oli työntekijöille paineinen. 
Nuorten tuetun asumisen asiakkaista val-
taosa on tullut Tampereen kaupungilta, 
joten huoli työpaikkojen säilymisestä nousi, 
kun uutta puitesopimusta ei saatu. Loppu-
vuodesta kaksi työntekijää vaihtoi työpaik-
kaa. Työn iloa ja halua muutokseen löytyi 
silti. Tarjouskilpailun myötä tuotteistusta ja 
hinnoittelua terävöitettiin ja kevyt ja vahva 
tuki tulivat selkeämmin osaksi palveluva-
likkoamme. Tiimin jäsenet osallistuivat ak-
tiivisesti kehittämistyöhön. Valmiutta uusiin 
avauksiin myyntipalveluissa ja kehittämis-
hankkeisiin eri asiakasryhmien kanssa löytyi.

TUAS onnistui työssään erinomaisesti. Tär-
keimmät tulokset olivat 1) Tuen piirissä ole-
vat nuoret eivät saaneet lainkaan häätö-
jä, 2) Tukisuhteiden pituus ja intensiteetti 
vastasivat nuorten tuen tarpeeseen ja 3) 
TUAS-palvelu tavoitti yhä useampien kunti-
en asiakkaita ja uusia tukisuhteita solmittiin 
pitkin vuotta.

Palaute yhteistyökumppaneilta ja asiakkail-
ta oli myönteistä: ”Todella ammattitaitoista 
työtä, jossa nuorta aidosti kuunnellaan”,”-
Laadukasta, välittävää, työtä nuorten hy-
väksi” ja ”Tuki todella auttaa asiakasta vie-
mään omia tavoitteitaan ja suunnitelmiaan 
eteenpäin. Tietää että asiat hoituvat.” 

TUAS sai nuorilta ja yhteistyökumppa-
neiltaan runsaasti positiivista ja kan-
nustavaa palautetta tehdystä työstä. 
Suurista muutoksista huolimatta vuonna 
2015 tuen piirissä oli enemmän nuoria 

kuin koskaan ennen!
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Hanke kehitti toimintamalleja ja palvelu-
ja, joilla autetaan seksuaalista väkivaltaa 
kokeneita ja näiden läheisiä sekä moti-
voidaan seksuaalista väkivaltaa tehneitä 
avun piiriin. Hanke on kehittänyt seksuaali-
sen väkivallan uhrin hoitoketjun yhteistyös-
sä PSHP:n ja paikallisten toimijoiden kanssa. 
Hanke on tarjonnut asiakkaille akuuttia kriisi-
työtä, suljettuja vertaistukiryhmiä, traumain-
fo-tilaisuuksia ja avoimia livechat-ryhmiä 
verkkokriisikeskus Tukinetissä. Ammattilaisia 
ja vapaaehtoisia on koulutettu seksuaali-
sen väkivallan uhrin ja tekijän auttamisesta 
sekä traumatisoitumisesta.

Hankkeen viimeisenä toimintavuonna pai-
nopisteinä olivat seksuaalista väkivaltaa 
kokeneen hoitoketju, tekijätyön kehittämi-
sen jatkaminen ja hankekauden tulosten 
kokoaminen. Asiakastyötä tehtiin kuiten-
kin täysipainoisesti syksyyn asti ja asiakas-
määrät jopa kasvoivat edellisvuodesta. 
Tärkeimmät tulokset: 1) seksuaalista väki-
valtaa kokeneen hoitoketju Pirkanmaalle 
valmistui ja julkaistiin PSHP:n hoitoketjuna 
ja Terveysportissa, 2) tieto hoitoketjusta ja 
hankkeen toimintamalleista levisi hyvin ja 
3) hankkeen kriisityö ja ryhmät mallinnettiin 
ja niistä julkaistiin kirja sekä opinnäytetöitä. 
Hankkeen loppuseminaari keräsi ennätysy-
leisön eli n. 500 osallistujaa ja palaute sisäl-
löstä oli kiittävää.

Hankkeessa työskenteli yksikönjohtajan li-
säksi kaksi kokoaikaista ja yksi osa-aikainen 
kriisityöntekijä sekä osa-aikainen projekti-
suunnittelija. Henkilöstöresurssi oli yhteensä 
4 henkilötyövuotta. Lisäksi resurssina oli 4 
palkkioperusteista ammattilaista työnoh-
jaajina tai ryhmänvetäjinä.

185 asiakkaasta 15% oli miehiä ja loput 
naisia. 6 asiakasta oli alle 18-vuotiaita. Asi-
akkaista noin 1/3 tavattiin yksilö- tai perhe-
käynneillä. Hanke järjesti erilaista ryhmätoi-
mintaa, kuten esim. Selviytyjät -tukiryhmä 
lapsuudessa seksuaalista hyväksikäyttöä 
kokeneille naisille, viikonloppuryhmän sek-

suaalista väkivaltaa kokeneille naisille, 
Traumainfoja (psykoedukaatiota ja vakaut-
tamisharjoituksia trauman kokeneille) ja 
Miehistä puhetta –keskusteluryhmän  verk-
kokriisikeskus Tukinetissä. Yhteensä 18 ryh-
mään (sisältää livechatit) osallistui 127 asi-
akasta.
 
Asiakaskokemukset seksuaalirikoksen teki-
jöiden tai näiden läheisten kanssa vahvisti-
vat ajatusta, että tekijöille kannattaa tarjo-
ta kriisipalveluja ja niitä voi tuottaa samassa 
yksikössä kuin uhrien tukipalveluja.

Loppuvuodesta nousi voimakas julkinen 
keskustelu ulkomaalaisten tekemistä seksu-
aalirikoksista. Positiivista oli se, että media 
kiinnostui uutisoimaan huomattavasti ai-
empaa enemmän ja asiallisesti ylipäätän-
sä seksuaalisesta väkivallasta. Myös Väli-
tä!-hanke sai hyvin esille omaa viestiään.
 
Vuosi oli täynnä onnistumisen kokemuksia. 
Keväällä toteutettiin ensimmäinen seksu-
aalista väkivaltaa kokeneiden miesten ryh-
mä. Hanke valittiin ehdokkaaksi vuoden 
Innopalkinnon saajaksi. Loppuseminaari 
”Yhteistyö on voimaa” houkutteli ennätys-
yleisön ja sai erinomaista palautetta laa-
dukkaista puheenvuoroistaan. Hoitoketju 
valmistui ja julkaistiin Terveysportissa. Hank-
keen työ koottiin kirjaksi  ”Välittäminen kan-
nattaa! Seksuaaliväkivaltatyön toimivat 
käytännöt”. Julkaisu sai heti kiitosta am-
mattilaisilta. Hanke tuotti omin voimin myös 
kaksi laadukasta videota. Joulukuussa saa-
tiin runsaasti medianäkyvyyttä.

17.12.2015 saimme tiedon, että Naapurin 
toiminta-avustushakemukseen Seksuaali-
väkivaltatyön yksikö Välitä!:n rahoittamisek-
si esitetään RAY:ssa myönteistä päätöstä. 

RAY:n rahoituspäätös, joka varmisti, 
että hankkeessa kehitetty työ jatkuu 
Välitä! –yksikkönä, oli vuoden ehdo-

ton huipennus!
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Kansalaistoiminta-toimiala 

Kansalaistoiminnan neljä yksikköä sijaitse-
vat vuokratiloissa ydinkeskustassa, Tesomal-
la ja Hervannassa. Yksiköiden toiminnan 
rakenteet muodostuvat kohderyhmätyös-
kentelystä (monikulttuurisuustyö, sukupuo-
lisensitiivinen työ) ja alueellisen sosiaalisen 
työn (yhteisötyö, kansalaistoiminta) näkö-
kulmasta. Yhdistävinä nimittäjinä yksiköiden 
toiminnassa nähdään ammatillisen avun 
ohella vertaistuki, tasavertainen osallisuus 
ja yhteisöllisyys. Kaikkien yksiköiden toiminta 
on osallisilleen maksutonta. 

Kansalaistoiminta oli ryhmä- ja yksilötyötä, 
avointa kohtaamispaikkatoimintaa, yhtei-
söjä elävöittävää tapahtumatoimintaa ja 
aluekehittämistä sekä monipuolista ja vah-
vaa yhteistyötä verkostoissa ja hankkeissa 
paikallisesti ja valtakunnallisesti. Yksilöitä ja 
yhteisöjä voimavaraistavassa työssä ko-
rostuu setlementtityön perusajatus arvos-
tavasta kohtaamisesta sekä heikommassa 
asemassa olevien tukemisesta.  Kansalais-
toiminnan kahdessa yksikössä tuotettiin kun-
touttavan työtoimintaa.

Miesten kansalaistalo Mattilalle myön-
nettiin erityinen valtakunnallinen huo-
mionosoitus RAY:n Vaikuttavaa- tun-
nustuspalkinnon myötä.  Mattilan 
jatkorahoitus varmistui RAY:n AK-avustuk-
sella hankkeen päättyessä 2015 lopussa. 
 

Tampereen kaupunki palkitsi kultaisella an-
siomitalilla Naistarin yksikönjohtajan merkit-
tävistä yhteiskunnallisista ansioista kaupun-
gin hyväksi.

Toimintavuonna 2015 kansalaistoiminnan 
johdon tiimi kokoontui pääsääntöisesti ker-
ran kuukaudessa, yhteensä 12 kertaa. Joh-
don tiimillä ei ollut toimintavuonna erillisiä 
kehittämispäiviä, vaan neljä johdon tiimiä 
toteutui sovitusti ½ :n työpäivän kokoontu-
misina. Tiimin koollekutsujana ja puheen-
johtajana toimi toiminnanjohtaja, koska 
toimialalla ei ole omaa toimialajohtajaa. 
Tesoman Naapurin yksikönjohtaja edusti 
toimialaa yhdistyksen johtoryhmässä ja toi-
mi johdon tiimin sihteerinä.

Toimialan toimintaan käytettiin 0,79 M €. 
Varsinaisen toiminnan rahoituksesta n. 70% 
kertyi RAY:n avustuksista. Tampereen kau-
pungin avustuksista valtaosa myönnettiin 
tälle toimialalle – suurimpana avustuskoh-
teena Tesoman Naapuri 111 000 euron 
avustuksella. Toiminnan volyymi ja rahoitus-
rakenne eivät juurikaan muuttuneet edel-
lisvuodesta. Koska emme saaneet v. 2015 
erillistä RAY-avustusta yhdistyksen hallinnol-
le, huomioi RAY hallinnon kulut hanke- ja 
toiminta-avustuksissa. V. 2014 saatu hallin-
non avustus ei näkynyt vuosikertomuksen 
2014 toimialakohtaisissa kuvioissa ja siksi ku-
viot eivät ole täysin vertailukelpoisia. 

Ray
70 %

Palvelujen myynti
4 %

Tampereen 
kaupunki

18 %

Muut avutukset
6 %

Muu rahoitus
2 %

Kansalaistoiminta rahoitus

Ray Palvelujen myynti Tampereen kaupunki Muut avutukset Muu rahoitus
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Miesten kansalaistalo Mattila vietti vii-
meistä vuottaan kehittämishankkeena 
vuonna 2015. Mattila toimii Tampereen 
ydinkeskustassa osoitteessa Laukontori 
14 B. Päätavoitteena on luoda ja va-
kiinnuttaa miessukupuolen erityisyydes-
tä nousevien tarpeiden pohjalta Tam-
pereelle miesten kansalaistalo, joka 
edistää miesten välistä osallisuutta, yh-
teistoimintaa ja dialogia. Osallisuuden 
ja dialogin kautta miehen hyvinvointi 
lisääntyy, mikä näkyy asenteiden avar-
tumisena, yhdenvertaisuuden lisäänty-
misenä ja yleisenä yhteiskunnallisena 
hyvinvointina. Mattila on kaikille miehil-
le avoin kohtaamisen ja yhdessä teke-
misen paikka taustasta, kulttuurista tai 
kansallisuudesta riippumatta

Miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia 
edistettiin avoimen ja ryhmätoiminnan 
kautta. Erilaiset teematapahtumat, lii-
kunta- ja keskusteluryhmät yms. toimivat 
hyvinä välineinä miesten välisessä dia-
logissa. Toiminta piti sisällään myös ko-
toutumisen tueksi perehtymistä suomen 
kieleen, kulttuuriin ja yhteiskuntaan. 
Mattilassa työskenteli yksikön johtajan 
lisäksi ohjaaja sekä palkkatuettu avus-
tava ohjaaja. RAY:n hankeavustuksen 
lisäksi Mattila sai Tampereen kaupungil-
ta pienen toiminta-avustuksen.

Vuosi 2015 oli onnistunut päätös Mat-
tilalle projektina. Avoimessa toimin-
nassa käyntikertoja oli 2837 ja oh-
jattuun toimintaan osallistuneiden 
määrä oli 886 miestä. Liki 100 mies-
tä osallistui aktiivisemmin toimintaan  
ja ”kerran kävijöitä” oli vajaat 200. 
 

Kävijöistä 70 % oli maahanmuuttaja- ja 
30 % kantasuomalaismiehiä. Vuonna 
2015 kävijöiden suhde kantasuoma-
laisten miesten ja maahanmuuttaja-
miesten prosentuaalisessa jakaumassa 
kääntyi lievästi maahanmuuttajapai-
notteisemmaksi edellisvuoteen verrat-
tuna.

Mattilan toiminta on vuonna 2015 säi-
lyttänyt mieslähtöisen peruslähtökoh-
dan. Miehet sitoutuivat toimintaan ja 
halusivat vaikuttaa sen sisältöön. Matti-
lasta on muodostunut miesten oma tila 
ja miehet ovat ottaneet sen paikkana 
omakseen. Ilmapiiri on avoin, turvalli-
nen ja innostava. Parlamentti-rakenne 
(miehistä koostuva toimintaa arvioiva 
ja kehittävä elin) on kehittynyt ja hiou-
tunut toiminnan edetessä. 

Mattila oli näkyvästi esillä ja lisäsi tun-
nettuutta. Tätä edesauttoivat hyvästä 
työstä seuranneet palkinnot ja sitä kaut-
ta lisääntynyt ulkopuolinen kiinnostus. 

Tamperelainen miestyö on kehittynyt 
ja tullut näkyvämmäksi. Mattila on ver-
kottunut aktiivisesti muiden toimijoiden 
kanssa (Tampereen miespäivät, Mies-
ten Tampere tapahtuma, Mieskö-ver-
kosto). 

Lisäksi Mattila verkostoitui yhä vahvem-
min sukupuolisensitiivisen työn osaajien 
kanssa. 

RAY:n Mattilalle myöntämä 
Vaikuttavaa! -palkinto hyvin 
tehdystä työstä kruunasi hank-

keen viimeisen vuoden.
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Kansainvälisen naisten tapaamispaik-
ka Naistarin toiminnan päämäärä on 
maahanmuuttajanaisten ja heidän 
perheidensä kotoutumisen tukeminen, 
osallisuuden lisääminen sekä syrjäytymi-
sen ehkäisy. Naistari seuraa aktiivisesti 
yhteiskunnan muutoksia ja kuuntelee 
maahanmuuttajien ja yhteistyökump-
paneiden viestejä mahdollisista ke-
hittämistarpeista. Naistarilla nähdään 
kotoutuminen entistä enemmän kah-
densuuntaisena ja toimintaa pyritään-
kin laajentamaan myös kantaväes-
tön suuntaan. Naistarin rahoituksesta 
suurin osa tuli RAY:n kohdennetusta 
toiminta-avustuksesta. Lisäksi rahoi-
tusta saatiin Tampereen kaupungilta. 

Vuosi 2015 oli Naistarin 21. toimintavuosi 
Hervannassa.  Se oli auki viitenä päivä-
nä viikossa. Naiset osallistuivat erilaisiin 
ryhmiin, suunnittelivat yhteistä toimintaa 
ja toimivat vertaistukena toisilleen. Nais-
tarilla järjestettiin nonstop-periaatteella 
kielikursseja ja annettiin palveluohjaus-
ta ja opastusta muiden auttamistaho-
jen luo. Naistarin palveluohjaustoimin-
taa käyttivät eniten venäjää puhuvat. 
Naistarin palveluohjaustoiminnassa 
näyttäytyvät somalialaiset kasvavana 
asiakasryhmänä, samoin kuin myös thai-
maalaiset Suomeen avioituneet naiset.  
Palveluohjauksen tarve on lisääntynyt, 
kun palveluja on siirretty yhä enemmän 
verkkoon ja kirjalliseen menettelyyn. 
Kielitaidoltaan puutteelliset ja luku- ja 
kirjoitustaidottomat naiset tarvitsevat 
tukea ja opastusta pystyäkseen asioi-
maan muuttuneessa toimintaympäris-
tössä.

Kontakteja maahanmuuttajanaisiin 
Naistarilla oli vuoden aikana 7119 kap-
paletta. Lähes Jokainen palveluohjaus 

tilanne vaatii yhteydenoton viranomai-
siin tai muihin toimijoihin. Palkattujen 
työntekijöiden lisäksi Vuonna 2015 suo-
meen tulleista turvapaikan hakijoita ei 
ole vielä näkynyt Naistarin toiminnassa. 
Muutamista hätämajoituksista tai vas-
taanottokeskuksista tuotiin naisia ohja-
tusti Naistarille tutustumaan.

Naistarilla järjestettiin yhteistyössä Ahjo-
lan suomen kielen opetusta. Kielenope-
tus oli tärkeää maahanmuuttajanaisille, 
koska he voivat tulla kurssille pienten 
lasten kanssa. Naistarilla panostettiin 
myös työllisyyden hoitoon ja kuntout-
tavaan työtoimintaan. Työtoimintaa 
käytettiin kielenoppimisen ja sosiaalisen 
kuntoutuksen välineenä. Naistarin ”olo-
huonetoiminnassa” eri kansalaisuuksista 
olevat naiset tapasivat toisiaan, järjes-
tivät tapahtumia itsenäisesti ja jakoivat 
vertaistukea. 

Naistarilla kävi 170 asiakasta, joiden 
kanssa oli lähes 1900 henkilökohtaista 
tapaamista. Ryhmätoiminnassa oli 14 
eri ryhmää. Lisäksi oli matalan kynnyk-
sen toimintaa retkineen ja tapahtumi-
neen. Naistarilla työskenteli yksikönjoh-
tajan lisäksi kolme ohjaajaa. Naistarilla 
oli myös lukuisa määrä työkokeilijoita, 
kuntouttavassa työtoiminnassa sekä 
työharjoittelussa olevia. Yksikön johtaja 
toimii lähiesimiehenä keskimäärin 10 - 
12 työntekijälle päivittäin.

Tampereen kaupunki myönsi yksi-
kön johtajalle Tampereen kaupun-
gin ensimmäisen luokan kultaisen 
ansiomerkin Naistarilla toteutetun 

maahanmuuttajatyön ansiosta.
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Tesoman Naapuri toimii Tesomalla: 
matalan kynnyksen kohtaamispaik-
ka Wihreä Puu -nimisessä toimitilassa. 
Ristimäenkatu 35 -talon liikesiivessä. 
Yksikön tavoitteena on luoda yhteisöl-
lisyyttä ja osallisuutta lisääviä toiminto-
ja ja matalankynnyksen tukimuotoja 
Tesoman alueen eri-ikäisille asukkail-
le. Toiminnan pääkohderyhmät ovat 
lapsiperheet, lapset ja nuoret sekä 
ikäihmiset. Työtä tehdään yhteisötyön 
viitekehyksestä, ennaltaehkäisevällä 
sosiaalisen työn otteella. Yksikön toi-
minnan sisältöjä ja alueen hyvinvoin-
tia kehitetään yhdessä osallisten ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa aktii-
visella verkostotyöllä.

Vuonna 2015 toimintamuotoina oli 
avoin perhetoiminta, varhaisen vuoro-
vaikutuksen tukiryhmät ensisynnyttäjil-
le, avoin toiminta lapsille ja nuorille, 
kouluikäisten pienryhmä-harrastusker-
hot sekä ikäihmisten vertaisryhmätoi-
minta. Toimintaa on tarjottu yksikön 
toimitilassa säännöllisenä viikkotoimin-
tana sekä aluetyön yhteisötapahtumi-
na yhteistyökumppaneiden kanssa

Tesoman Naapurin toimintaympäris-
tön, suur-Tesoman alueen katsotaan 
käsittävän yli 8000 asukasta. Alue on 
valikoitunut monialaisen kehittämi-
sen ja kehittymisen kaupunginosaksi 
osana valtakunnallista lähiöiden ke-
hittämisohjelmaa. Toiminnan koh-
deryhmien erilaiset elämäntilanteet 
näyttäytyvät mm. sosiaalisen tuen tar-
peen lisääntymisenä.. Toimintasuunni-

telman mukaisesti yksikössä on keski-
tytty osallisuuden ja toiminnallisuuden 
lisäämiseen erilaisin ryhmätoiminnoin 
sekä voimavaraistavan työskentelyn 
hyvinvointi- teemailloin. Kohtaami-
sia ja elämän kokemuksien jakamista 
on nostettu esiin myös sukupolvisuus-
työskentelyllä, jossa eri-ikäiset alueen 
asukkaat ovat voineet jakaa ohjatusti 
arkeaan. Toimijaverkoston tuella ta-
pahtuma- ja ryhmätoimintaa on jär-
jestetty monipuolisesti, uutena myös 
yhteistyöhankkeen, ”Tessun kulttuu-
rihöntsyt” alueen kulttuurillisen harras-
tamisen mahdollisuuksien elävöittämi-
nen. 

Vuonna 2015 Tesoman Naapurissa juh-
littiin myös yksikön 20- vuotista alueella 
toimimisen juhlavuotta. Juhlatilaisuuk-
siin, avoimiin oviin sekä asukasyhteisöl-
lisyystapahtumiin osallistui monipuoli-
sesti toiminnassa mukana olevia sekä 
yksikön yhteisötyökumppaneita.

Yksikön toiminnassa kävijämäärät 
ovat säilyneet korkealla tasolla ja uu-
sien osallisten toimintaan kiinnittävään 
työhön on panostettu erityisesti.

Yksikössä työskenteli yksikönjohtajan 
lisäksi vastaava ohjaaja sekä kaksi 
osa-aikaista yhteisötyöntekijää. Lisäksi 
toiminnassa oli mukana palkkioperus-
teisesti viisi ryhmän- tai kerhonohjaa-
jaa ja neljä vapaaehtoista.

Vuonna 2015 Tesoman Naapuri 
juhli 20-vuotista taivaltaan
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Tampereen Tyttöjen Talon tavoitteena 
on tarjota matalan kynnyksen palvelui-
ta ja kokonaisvaltaisesti tyttöjä ja naisia 
huomioivaa toimintaa erityisesti sosiaa-
lisesti heikommassa asemassa oleville 
tytöille sekä kehittää sukupuolisensitii-
vistä työskentelyä. Tampereen Tyttöjen 
Talo on osa valtakunnallista Tyttöjen 
Talo -verkostoa.

Tampereen Tyttöjen Talon kohderyhmi-
nä ovat pirkanmaalaiset 12–28-vuotiaat 
tytöt, jotka tarvitsevat tukea elämäs-
sään, tiukasti kodin piirissä elävät maa-
hanmuuttajataustaiset tytöt ja naiset 
sekä nuoret äidit.Sukupuolisensitiivisen 
työskentelyn kehittämistyötä suunna-
taan mm. sosiaali-, terveys-, nuoriso- ja 
opetusalan ammattilaisille ja opiskelijoil-
le.

 
Vuonna 2015 Tyttöjen Talo tarjosi arki-
sin maksutonta matalan kynnyksen toi-
mintaa. Avointa toimintaa oli kolmena 
iltana viikossa ja tyttöryhmiä kokoontui 
viikoittain yhteensä kymmenen ryh-
mää. Vuoden mittaan 22 eri ryhmää sai 
2091 käyntikertaa. Tytöt voivat varata 
työntekijöiltä myös yksilöaikoja. Mata-
lan kynnyksen toimintaan osallistui 350 
tyttöä, ja käyntikertoja tuli vuoden mit-
taan 2500 Lisäksi järjestettiin tapahtu-
mia  yhdessä laajan verkoston kanssa ja
käytiin kouluttamassa eri paikoissa tyt-
töjen ja sukupuolisensitiivisen työn
teemoista.

Tyttöjen Talolla vieraili liki 90 ryhmää vuo-
den mittaan.Vuonna 2015 panostettiin 
erityisesti moniammatillisen verkosto-
työn kehittämisen ja tyttöihin liittyvän 
koulutuksen kehittämisen lisäksi myös 
palvelukynnyksen madaltamiseen, tyt-
töjen syrjäytymisen riskitekijöiden tunnis-
tamiseen sekä tyttöjen emotionaalisen, 
sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman 
vahvistamiseen.

Verkostotyön ansiosta Tyttöjen Talo sai 
useita uusia kumppaneita ja näin voitiin 
aloittaa uusia ryhmiä. Tyttöjen osallisuu-
den lisääminen onnistui myös, sillä tytöis-
tä koostuva talotoimikunta kokoontui 
säännöllisesti ja järjesti juhlia ja toimin-
taa talolle. RAY:n kohdennetun toimin-
ta-avustuksen lisäksi Tyttöjen Taloon 
saatiin rahoitusta avustusten muodossa 
Tampereen kaupungilta, Aluehallintovi-
rastolta ja Setlementtinuorten Hämeen 
Piiriltä. Lisäksi paikalliset hyväntekeväi-
syysjärjestöt, yksityiset lahjoittajat ja yri-
tysyhteistyö tukivat Tyttöjen Talon toi-
mintaa. 

Tyttöjen Talolla työskenteli yksikön joh-
tajan lisäksi kolme tyttötyön ohjaajaa 
ja yksi tyttötyöntekijä (oppisopimuskou-
lutuksella, RAY:n Paikka auki -ohjelma). 
Toiminnassa oli mukana kaksi palkkio-
perusteista ryhmänohjaajaa ja 15 va-
paaehtoista. Tyttöjen Talo toimi har-
joittelupaikkana neljälle opiskelijalle eri 
oppilaitoksista.

Talotoimikunta osallisti 
ja aktivoi tyttöjä talon 

toiminnan kehittämiseen
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Vapaaehtoistoiminta

Naapurissa toimi vuoden mittaan yhteen-
sä noin 120 vapaaehtoista erilaisissa teh-
tävissä. Jotkut vapaaehtoisista toimivat 
useammassa kuin yhdessä yksikössä vuo-
den mittaan. Osa vapaaehtoisten tehtä-
vistä edellytti ammatillista osaamista tai 
toimintaan perehdyttävää koulutusta. 
Osaan toiminnasta voi vain tulla mukaan. 
Vapaaehtoisille järjestettiin peruskoulutus, 
lisäkoulutusta, tarvittava tuki ml. työnoh-
jaus tai työnohjaukselliset vertaisryhmän 
purkukeskustelut ja virkistystoimintaa. Va-
paaehtoistyön ”työehtoihin” kuului salas-
sapito ja sitoutuminen Naapurin arvoihin 
ja toimintaan. Vapaaehtoisille korvattiin 
toiminnasta aiheutuneet kulut ja he olivat 
tapaturmavakuutuksen piirissä. Toiminnas-
ta sai halutessaan todistuksen.

Kansalaistoiminnan puolella merkittävä 
osa vapaaehtoistoimintaa oli aktiivista ja 
omaehtoista toimintaan osallistumista. Va-
paaehtoistoiminnan ja yhteiseen toimin-
taan osallistumisen välinen raja on liukuva, 
eivätkä kaikki toimintaan sitoutuneet hen-
kilöt edes miellä itseään vapaaehtoisiksi. 
Esimerkiksi Miesten kansalaistalo Mattilassa 
puhutaan aktiiveista vapaaehtoisten si-
jaan. Taulukkoon on merkitty vapaaehtoi-
siksi vain toimintaan sitoutuneet henkilöt. 
Osa heistä toimi erityisosaamista vaativissa 
tehtävissä, kuten esim. ryhmänohjaajina 
Tyttöjen Talolla. Tällä tavoin rajattuna va-
paaehtoisia oli v. 2015 toimialalla yhteensä 
47. 
Rikosuhripäivystyksen eli RIKUn toiminnan 
perustana oli edelleen ammatillisesti oh-
jattu vapaaehtoistyö: vapaaehtoiset toi-

mivat mm. puhelinpäivystäjinä, tukihenki-
löinä ja juristipäivystäjinä. Muissa Vaikeat 
elämäntilanteet -toimialan yksiköissä va-
paaehtoisia oli lukumääräisesti vähemmän 
ja he työskentelivät ammattilaisten rinnalla 
rajatuissa tehtävissä esim. ryhmänvetäjinä. 
Vapaaehtoisia oli yhteensä 64.

Naapurissa käynnistettiin myös sellaista 
matalan kynnyksen vapaaehtoistoimin-
taa, joka ei ole mihinkään yksikköön kiin-
nittynyttä. Näistä vapaaehtoisista on ohei-
seen taulukkoon kirjattu vain toimintaan 
sitoutuneet henkilöt. Kirje tuntemattomalle 
-toimintaa oli aktiivisesti järjestämässä tau-
lukkoon merkityt kuusi vapaaehtoista, mut-
ta toiminnassa oli mukana kertaluontoises-
ti noin 200 vapaaehtoista, joista valtaosa 
anonyymeina.
  
Kokonaisuudessaan toimintaan sitoutunei-
den vapaaehtoisten määrä laski edellis-
vuoteen verrattuna noin puoleen, koska 
vapaaehtoistyöhön perustuvat toiminnot 
Debriefing ja Palveleva Puhelin eivät ol-
leet enää Naapurin tuottamia palveluja 
v. 2015. Uusia vapaaehtoiseksi haluavia 
henkilöitä ilmoittautui kuitenkin  vuoden 
mittaan Naapurin www-sivujen kautta ta-
saiseen tahtiin. Haasteena oli löytää heille 
sopivia toiminnan paikkoja ja järjestää tar-
vittava ohjaus ja tuki. Toimintaympäristön 
muuttuessa myös vapaaehtoistoiminnan 
rationaliteetti on muutoksessa ja kysyntää 
vaikuttaa olevan aiempaa enemmän ma-
talan kynnyksen vapaaehtoistoiminnalle, 
jossa voi olla mukana silloin tällöin. 
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Uusia avauksia: 
Kirje tuntemattomalle ja Ompeluseurat

Naapuri käynnisti huhtikuussa 2015 Kirje tuntemattomalle -toiminnan, jossa vapaa-
ehtoiset kirjoittavat ystävällisiä ja voimauttavia kirjeitä tuntemattomille ihmisille. Naa-
puri toimi ”postitoimistona” eli välitti vapaaehtoisten kirjeet vastaanottajille. Kirjeisiin 
liitettiin aina pieni tiedote, josta näkyi, että kirje on vapaaehtoisen kirjoittama ja osa 
Naapurin Kirje tuntemattomalle -toimintaa. Samalla varmistettiin, että kirje ei sisältä-
nyt mitään uskonnollista tai poliittista sanomaa. 

Naapuri välitti vajaan vuoden aikana yli 500 vapaaehtoisten kirjoittamaa kirjettä, 
joiden tarkoituksena oli ilahduttaa ja rohkaista ihmisiä vaikeissa elämäntilanteissa. 
Kirjeet toimitettiin kotona asuville yksinäiseksi itsenä kokeville vanhuksille, itsenäisty-
ville nuorille ja mielenterveysongelmiin apua tarvitseville sekä muille kirjettä toivoville 
henkilöille. Jakelukanavina toimi mm. Tampereen kaupungin kotihoito, Mielenterve-
yskahvila ja Nuorisoneuvola. Toiminta on kehitetty Aika parantaa-verkostossa pää-
kaupunkiseudulla 2014 ja Naapuri jalosti konseptia oman näköisekseen.

Vapaaehtoiset kirjoittivat kirjeitä Naapurin järjestämissä kirjepajoissa, joista osa toteu-
tettiin yhteistyökumppaneiden kanssa. Akateemisessa kirjakaupassa Tapahtumien 
yönä järjestetty pop up –kirjepaja keräsi yli 80 vapaaehtoista kirjeiden kirjoituksen 
ääreen ja kahden sosionomiopiskelijan järjestämä tapahtuma tuotti liki sadan kou-
lulaisen osallistumisen toimintaan.  Kirjeitä tuli myös suoraan vapaaehtoisilta postitse 
Naapuriin. Kirjepajoista ja kirjeiden lajittelusta vastasi kuusi vapaaehtoista yhdessä 
toimialajohtajan kanssa.

Ompeluseurat kokoontuivat kolmesti. V. 2015 Ompeluseuroissa askarreltiin heijasti-
mia ja neulottiin lämpimiä asusteita. Tampereen kaupungin ryhmäkoti ja perheryh-
mäkoti Satakielessä asuvat lapset ja nuoret saivat yhteensä 27 pakettia jouluter-
vehdyksinä Naapurista. Satakielen lapset ovat tulleet maahan ilman huoltajaa ja 
hakevat Suomesta turvapaikkaa. Ompeluseuroissa oli mukana kuusi vapaaehtoista 
ja toiminnasta vastasi toimialajohtaja.
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Henkilöstö 2015

al-Arja Abbas
Bechinsky Karolina
Hakala Jonna
Heikkilä Jenni 
Helkkula Armi 
Hellsten Anne
Hintikka Satu 
Hussain Raman
Hänninen Perttu 
Janhunen-Ruusuvuori 
Mervi
Jarkko Kirsti 
Jylhä Anu
Kalola Laura
Karman-Mäkiniemi Taina
Karppinen Timo
Kervinen Heidi
Kiviniemi Antti
Khisri Runak
Leponiemi Minna 
Leppänen Sirpa
Montonen Salla
Pahkala Marjo
Partanen Tiina
Peltola Ville 
Pihlman Arvi

Plihtari Tarja 
Pösö Merja 
Ranta Päivi 
Rautanen Maritza 
Rautiokoski Marianne
Saarni Jukka 
Saldukene Jelena
Santikko Saana
Savolainen Valentina
Setälä Pirita
Sivill Katja
Talvitie Mervi
Toijanen Maire
Tukia Jukka 
Tukmatsova Hilma
Tuovila Annukka
Wadhwa Rebekka
Valli Vuokko
Valve Johanna
Westman Katariina 
Vihlman Maria
Viljanen Kirsti
Wirkkula Sami 
Virtanen Nina 
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Liite 1 Tilinpäätös 2015 liitteineen
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